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Het bruist van het nieuwe leven op de Weeshuishof. 
De ooievaars hebben in maart hun nest gelukkig 
weer ingenomen. Met veel geklepper beschermen 
ze hun nest tegen andere belangstellende ooievaars. 
Want zo’n mooi nest op zo’n hoge boompaal op een 
van de mooiste plekjes van Zaltbommel wil ieder 
ooievaarspaar graag hebben. Het is toch heel wat 
beter dan in een hoogspanningsmast. Begin mei 
moeten de eieren uitkomen. Hopelijk lukt het dit 
paar net als vorig jaar een of twee jongen groot te 
brengen.

Lammeren op de Nonnenbleick

De Weeshuishof was vroeger geheel in het bezit van 
het Nonnenklooster Maria Magdalena. Waar nu de 
schapen lopen was in de 16e eeuw een bleek.  
Op de ‘Nonnenbleick’ werden de lakens uitgespreid 
en besprenkeld met water zodat de uv-stralen van 
de zon hun werk konden doen en de lakens prach-
tig mooi wit werden. Waar nu de ruif van de scha-
pen staat stond vroeger een waterput met hefboom. 
Er zijn door de nonnen vele emmertjes water geput 
om de lakens te besprenkelen. 

Begin mei gaan de meeste schapen lammeren. In 
februari werden we verrast door de plotselinge 
geboorte van twee lammetjes. Vreemd, want de 
ram was pas in december bij de ooien gekomen en 
kon dat niet op zijn geweten hebben. Tja, het blij-
ken dan toch de volgroeide mannetjes lammeren 
geweest te zijn, die blijkbaar na een half jaar al tot 
veel in staat zijn. Gelukkig hebben de beide Engelse 
lammetjes (Hampshire Down) de kou doorstaan 
en zijn het al weer fikse lammeren. Zondag 29 april 
werd het eerste geplande lammetje geboren. Prach-
tig om te zien hoe zorgzaam moeder is. Nu maar 
hopen dat de bevalling bij de andere drie schapen 
goed verloopt, zodat er geen dierenarts nodig is.

Prachtige stinzenflora

De heemtuin staat begin mei in volle bloei. De mei-
doorns en fruitbomen staat uitbundig te bloeien. 
In de boomgaard staan de oude fruitrassen vol 
bloesem. De sterappel was in het najaar flink ge-
snoeid. De vele bloemen voorspellen wellicht een 
rijke appeloogst. De pas geplante kweepeer elders 
in de heemtuin doet het ook goed. De mispel volgt 
over 1 of 2 weken.

De heemtuin is rijk aan stinzenplanten. Als je goed 
speurt kun je wel dertig verschillende soorten vin-
den. Velen, zoals de anemonen en kievitsbloemen, 
zijn al uitgebloeid. Maar hun kleurenpracht is over-
genomen door de Wilde hyacint, daslook, Donkere 
ooievaarsbek, Gele dovenetel en dichtersnarcis.
Vogels laten zich ook goed horen in de heemtuin. 
Dankzij de vele struiken en een rijke kruidlaag 
kun je er heel wat zangvogels tegenkomen: tjiftjaf, 
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putter, vink, zwartkoptuinfluiter en zelfs de fitis. 
Boomkruiper, Grote bonte specht en Groene specht 
laten zich regelmatig horen en als je bij mooi weer 
de lucht aftuurt dan zie je zo af en toe hoog tegen 
de blauwe lucht diverse roofvogels: sperwer en 
buizerd.

De restauratie van de muur in de kruidentuin

Zo’n veertig jaar geleden is de muur van de Joodse 
begraafplaats in de kruidentuin ‘De Kloosterhof ’ 
voor het laatst gerestaureerd en gevoegd. De laat-
ste jaren lieten steeds meer voegen los en gingen 
stenen los zitten. Na overleg vond ook de gemeen-
te Zaltbommel dat deze oude historische muur 
in goede conditie moet blijven en werd er geld 
beschikbaar gesteld om alle muren rondom de 
begraafplaats opnieuw te voegen en waar nodig te 
restaureren. Op dit moment (mei 2018) worden de 
werkzaamheden uitgevoerd. Een en ander beteken-
de wel dat alle rozen aan de muur flink gesnoeid 
moesten worden en dat ook de vele kruiden voor 
de muur moesten verdwijnen. Het ziet er nu erg 
kaal uit. We hopen dat binnen korte tijd dit zal her-
stellen en de muur in de kruidentuin straks weer 
een lust voor het oog is.

Oude kloosterpad

In de kruidentuin is nog steeds het oude pad van 
het klooster aanwezig. Bij aanleg van de tuin werd 
dit pad dat enkele decimeters onder de oppervlak-
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te lag gevonden. De oude stenen verraden dat ze 
met de hand gevormd en gebakken zijn. Wanneer 
er geld overblijft van de restauratie van de muur 
dan zal ook dit oude kloosterpad opnieuw bestraat 
worden. Het is nu- met dank aan de mollen- een 
erg hobbelig pad, dat voor mensen met bijv. een 
rollator lastig is om over te lopen.

Nieuwe Brakelse kippen

De prachtige witzwarte kippen in de boomgaard 
van de heemtuin worden al een dagje ouder. Vorig 
jaar zijn er ook een flink aantal door de lokale vos 
gedood. Onlangs zijn  bevruchte eieren verzameld 
en bij een kuikenbroederij gebracht. Het leverde 
een 25tal nieuwe kuikens op. Nu maar hopen dat 
het vooral hennen zijn, die straks lekker kunnen 
rondlopen in de boomgaard en in de schapenwei.
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